โปรแกรมรูปภาพ
วันที่
เวลา
รายการทองเที่ยว
วันแรก 06.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรกรุปสายการ
บินไทย ประตูที่ 4 เคานเตอร D – E เจาหนาที่คอยตอนรับทานพรอม
อํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
08.00 น. เหิรฟา สูฮองกง โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ Ó TG 600
เดินทางถึงฮองกง เกาะสวรรคที่ไมมีวันหลับใหล หลังผานพิธีการที่
สนามบินเรียบรอยแลว เจาหนาที่ฮองกงพรอมรถโคชปรับอากาศคอย
ตอนรับทานเดินทางสู เกาะลันเตา นั่งกระเชา Ngong Ping 360 ไปบน
เสนทางลอยฟาที่จะพาคุณชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันตา
จาก Tung Chung สูที่ราบนองปง ในเวลา 25 นาที ชมอาวตุงชุง วน
อุทยานลันเตาเหนือและสนามบินนานาชาติฮองกง
13.00 น. Æบริการอาหารกลางวัน มื้อพิเศษอาหารเจรสเลิศ ของทางวัดที่ทาน
ทานแลวจะประทับใจไปแสนนาน นมัสการองคหลวงพอโต Giant
Bronz Buddha ที่ศักดิ์บนยอดเขาที่งดงาม พรอมไหวพระเปนสิริ
มงคลที่วัดโปหลิน จากนั้นใหเวลาอิสระในการชอปปงสินคาที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองมากมาย
19.00 น. Æ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารกวางตุงตนตําหรับ
จากนั้นเขาสูที่พักÅThe Empire Hotel (4*) www.asiastandard.com
หลังเขาที่พักเชิญทานอิสระกับการชอปปงที่ยาน Tsim Sha Tsui
ถนนนาธาน ถนนสายชอปปงหลักของเกาะฮองกงตามอัธยาศัย

วันที่
สอง

07.00 น. Æ รับประทานอาหารเชา แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
08.00 น. เดินทางสู Victoria Peak จุมชมวิวของเมืองฮองกง ชมตึกที่สวยงาม
และอาววิคทอเรียใหทานถายภาพเปนที่ระลึกจากนั้นเดินทางสู หาด
รีพลัสเบย นมัสการองคเจาแมกวนอิม และองคเจาแมทับทิมที่ชาว
ฮองกงนับถือเปนอยางมาก เพื่อความเปนสิริมงคลในการเดินทางใน
ครั้งนี้ พรอมขอพรใหไดโชคลาภจากเทพเจาแหงโชคลาภ ไฉซินเงี้ย
พรอมเลือกชอปปงสินคาถูกใจฮองกงจิวเวอรรี่
12.00 น. Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําคณะเดินทางสู
Hongkong Disneyland ทานจะไดสนุกกับสวนสนุกดิสนียแลนด
อยางอิ่มจุใจและคุมคา ทานจะไดพบกับเครื่องเลนอันทันสมัยสุดสนุก
ที่สุดแหงใหมของโลก ซึง่ แบงของเปน 4 สวน Main Street Usa โซน
รานขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายและสุดสนุกกับรถไฟไอ
น้ําโบราณรอบสวน Tomorrow Land โซนเครื่องเลนในโลกอนาคต
อันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Fantasy Land และ
ผจญภัยใน Adventure Land ดินแดนแหงการผจญภัยอันตื่นเตน
Jungle River Cruise ลองเรือผจญภัยกับสัตวปาอันนาตื่นเตนนานา
ชนิด Tarzan's Tree house บานตนไมของทารซาน ทานจะไดพบกับ
Festival of the Lion King ชวงเวลาบาย 15.30 น. ตื่นตากับขบวน
พาเหรด สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญ
ตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิ สโนวไวท, เจาหญิง
นิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพูห และ เพื่อนตัวการตูนอันเปนที่
ใฝฝน กอนปดสวนสนุก 30 นาที จะไดพบกับพลุไฟอันยิ่งใหญ
ตระการตาอันเปนเอกลักษณของดิสนียแลนด
18.30 น. Æ บริการอาหารค่ํา หลังอาหารเขาที่พัก ÅThe Empire Hotel (4*)
www.asiastandard.com

วันที่
สาม

07.00 น. Æ รับประทานอาหารเชา แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
ชวงเชา เดินทางสูวัดแชกงหมิว Chee Kung Temple เปนวัดที่มีอายุเกาแกกวา
รอยป สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงจอมพลทานหนึ่งในสมัยราชวงซองที่ไดรับ
การนับถือเปนเทพเจา สิ่งที่นาสนใจคือกังหันทองแดงที่ตั้งอยูในวัด ซึ่ง
ชาวฮองกงนิยมไปไหวพระและหมุนกันหันเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตใหดี
ขึ้น จากนั้นเดินสู พิพิธภัณฑซัมตุงอุก Sum Tung Auk เปนหมูบาน
แหงประวัติศาสตร มีอายุเกาแกกวา 200 ป ซึ่งเปนที่พักของชาวจีนที่
ร่ํารวยในอดีต ภายในหมูบานแหงนี้ประกอบไปดวยบานแบบจีน
โบราณทั้งหมด 12 หลัง ซึ่งสรางอยูภายในขอบเขตกําแพงเดียวกัน
ปจจุบันไดรับการบูรณะและเปดเปนพิพิธภัณฑทองถิ่น
12.00 น. Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู
วัดหวังไตเซียน WANG TAI SIN ซึง่ เปนวัดที่ไดรวมเอาศาสนาและ
ลัทธิความเชื่อที่สําคัญของคนฮองกงไวรวมกันทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเตา
และลัทธิขงจื๊อ รวมทั้งชาวฮองกงและชาวตางชาติ หลั่งไหลกันมาขอ
พร ตามตํานาน คนเลี้ยงแกะผูบําเพ็ญ เพียรจนไดเปนโพธิสัตวสามารถ
ใหไดตามพรที่ขอทุกประการ จากนั้นเดินทางสู สํานักชีชี่หลิน
Chee Lin Nunnery ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวังศถัง บนพื้นที่กวา
3,000 ตารางเมตร ภายในบรรยากาศเงียบสงบ ชมอาคารสถาปตย
กรรมจีนที่งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งในฮองกง ตื่นตากับสถาปตย
กรรมจีน ในหมูอาคารไมแบบจีนที่งดงามออนชอยเปนอยางยิ่ง แตการ
กอสรางไมไดใชตะปูเลยแมแตตัวเดียว ทุกชิ้นในการกอนสรางใช
เทคนิคการเขาลิ่มเพียงอยางเดียว
ชวงค่ํา Æ บริการอาหารค่ํา เมนูพิเศษอาหารทะเลที่ Lei Yue Mun พรอม
บริการทานดวยน้ําจิ๋มซีฟด รสเด็ดจากเมืองไทย
เขาที่พัก Å The Empire Hotel (4*) www.asiastandard.com

วันที่ 08.00 น. Æ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สี่
หลังอาหารอสิระ ใหทานไดชอปปงอยางจุใจยานถนนนาธาน และ
สินคาปลอดภาษีที่ดิวตี้ ฟรี
** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการชอปปง **
18.00 น. อําลาเกาะฮองกงเกาะสวรรค เดินทางสูสนามบิน
20.45 น. เหริฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ÓTG 607
22.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม

อัตราคาทานละ
ผูใหญพักหองละสองทาน

ราคากรุณาสอบถาม

พักเดี่ยวจายเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้รวม
; คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป)

; คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.

; คาที่พักโรงแรม (2 ทาน / หอง)

; คาภาษีสนามบินทุกแหง

; บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ

; อาหารครบทุกมื้อตามรายการ + อาหารพิเศษ

; คาประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
; คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น

; คาเรือเฟอรรี่ขามเกาะ

; คากระเชาขามเกาะลันเตา
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
:

คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ เปนตน.

:

คาน้ําหนักเกิน 20 ก.ก.

:

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

